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dezvoltarea 
lui din țara noastră.

1. C1ȚI SPORTIVI ACTI
VEAZĂ IN MOMENTUL 
FAȚĂ IN PROBELE 
PISTA?

Traian Dinul: Avem 11 
niori și 46 de juniori care 
parte din cluburile 
Steaua (2 antrenori), Dinamo 
(nn antrenor cu o jumătate 
de normă), Olimpia (un an- 
trenor cu o jumătate de nor-

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UN1Ț1-VA !

Azi dupâ-amiază, la Progresul

Încep Întrecerile celei de a vm-a 
BALCANIADE DE TENIS

ORGAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA 4 pagini 25 bani

Iert, baza de tenis de Ia 
Progresul, gazda celei de a 
VIIT-a Balcaniade, a cunoscut 
o dublă activitate. Pe coche
tele terenuri de zgură roșie, 
echipierii celor cinci reprezen
tative, prezente Ia întreceri, a- 
duceau ultimele retușuri pre
gătirii lor dinainte de concurs. 
In același timp, în sala mare 
a citbanei, căpitanii echipelor 
procedau la fixarea ultimelor 
amănunte organizatorice ale 
programului celor cinci zile 
ale competiției.

Prin tragere la sorti, a fost 
stabilit următorul program al 
întâlnirilor : miercuri 19.VII — 
masculin : România — Bulga
ria ; Grecia — Turcia (liberă
— Iugoslavia) ; joi 20.VII — 
masculin : Iugoslavia — Gre
cia ; Bulgaria — Turcia (li
beră — România) ; feminin : 
România — Grecia ; Bulgaria
— Iugoslavia ; vineri 21.VII —
masculin : România—Grecia ; 
iugoslavia — Turcia (liberă — 
Bulgaria) ; feminin : România 
—- Iugoslavia : Grecia — Bul
garia ; sîmbătă 22.VII — mas
culin : România — Turcia ;
Iugoslavia — Bulgaria (liberă
— Grecia) ; duminică 23.VII
— masculin : România — Iugo
slavia ; Grecia — Bulgaria 
(liberă — Turcia) ; feminin : 
România — Bulgaria ; Grecia
— Iugoslavia.

Apoi, căpitanii celor cinci e- 
chipe au dat citire formațiilor 
masculine, urmînd ca în cursul 
zilei de azi să fie anunțate 
și cele feminine, participante 
la a doua ediție a întrecerii 
lor (neoficiale), purtând un 
caracter experimental. Vor 
lupta, deci,, pentru titlul de

ELISABETA POLIHRONIADE
ESTE NOUA FRUNTAȘĂ A TURNEULUI

INTERNATIONAL DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 18 (prin telefon). — Jurarea partidelor între

rupte și a celor din runda a 5-a a adus o importantă schim
bare în fruntea clasamentului turneului internațional de șah 
femințp. Noua lideră este campioana țării noastre, maestra 
internațională Elisaheta Polihroniade. Ea a intrecut-o pe 
poloneza Trojanska și a remizat cu fruntașa de piuă acum, 
Edith Kellcr-llermann. Aceasta din urmă a pierdut întrerup
ta cu Kodica Reicher. Printre fruntașe se situează acum și 
șahista cehoslovacă Malypetrova, care a învins-o pe Eleonora 
Jianu.

lată clasamentul turneului,

Motocrosîști români 
au concurat
peste hotare

am primit 
motocicliștii 
au concurat

Recent, 
vești de la 
români care 
peste hotare. Astfel, la
concursul internațional 
de motocros desfășurat 
la Pristina (R.S.F.I.), a- 
lergătorii noștri Cr. Do- . 
vids și O. Stephanî s-au 
clasat pe locurile 4, și 
respectiv, 7 dintr-un to
tal de 31 sportivi din 7 
țări. In localitatea Niort 
(Franța), a avut loc un 
mare concurs, de moto
cros (contînd ca etapă 
a campionatului 
la cl. 500 cmc) 
tul căruia s-au 
tat 44 sportivi
țări. Etapa a fost cîști- 
gată de 
dial 
(R.D.G.) 
(R.S.C.),
și fostul multiplu cam
pion mondial Schmith 
(Anglia). Reprezentantul 
nostru E. Seiler s-a 
clasat, In această valo
roasă companie, pe lo
cul 15. 

mondial 
la star- 
prezen- 
din 11

campionul mon- 
P. Frederichs 
urmat de Valek 
Draugs (URSS)

campioană balcanicA, următoa
rele reprezentative, în ordinea 
clasamentului ediției prece
dente : ROMANIA — I. Tiriac, 
I. Năstase, P. Mărmureanu ; 
IUGOSLAVIA — N. Pilici, Z. 
Franulovici, B. Iovanovici ; 
GRECIA — N. Kalogheropou- 
los. P. Gavrilidis ; BULGA
RIA — R. Ranghelov. T. Țolov, 
L. Ghenov ; TURCIA — Z. O- 
renli, S. Gurel, D. Ataș, T. 
Gursay.

Conform protocolului între
cerilor, formațiile definitive — 
pentru cele două meciuri de 
simplu — vor fi anunțate cu 
24 ore înainte, iar pentru me
ciul de dublu — cu o jumă
tate de oră înainte de înce
perea jocului. în primul Ier. 
meci, tenismanii români pre
zintă — la simplu — pe Ti
riac și Năstase, iar bulgarii 
pe Ranghelov șj Țolov. După 
cum se vede, căpitanul nos
tru de echipă, prof. șt. Geor
gescu, trimite in luptă cea 
mai puternică garnitură, chiar 
în prima zi, nevrînd probabil 
să riște nimic...

Jocurile încep la ora 15.

RADU VOIA

în desen: Țiriac, Piltci,
Năstase (rîndul de sus): 
Orenli, Ranghelov (mijloc) ; 
Kalogheropoulos și Iovanovici 
(jos)-

Văzuți de
NEAGU RÂDULESCU

5
Polihroniade 3f/-,,

după disputarea a 
runde: ~
Keller-Hcrmann și Malype- 
trova 3, Veroczi 2>/2 (1), 
Belaveneț 2* l/2, IPreeken 2 
(2), Reicher 2 (I), Jianu 
2, Teodorescu și Jurcinskn 
Jț/j (2)> Baumstarck 
Dj2, Troianska 0 (2).

C. GRUIA — coresp. 
principal

Lăsăm ciclismul de pistă să sucombe?
Actuala stare de lucruri din 

ciclismul de pistă ne-a decis 
să organizăm o masă rotundă, 
o discuție cu factorii intere
sați, pe tema „încotro se în
dreaptă ciclismul nostru de 
pistă?*  Au răspuns invitației 
redacției : prof. CONSTAN
TIN T1RON și prof. IL1E 
1STRATE (activiști ai Consi
liului General al UCFS),TRA-

Viteză
1 000 m start de pe loc 
Urmărire pe echipe 
Urmărire individuală

per-Pornind de la faptul că 
formanțele realizate în actualul 
sezon sînt departe de recordu
rile țării — care, la rîndul 
lor, nu se situează la nivelul 
rezultatelor pe plan mondial 
— că de mai multă vreme în 
ciclismul nostru de pistă se 
bate pasul pe loc — am pus 
în discuție cîteva 
care, după părerea 
generează actuala stare de lu
cruri nesatisfăcătoare față de

elemente 
noastră,

Anul XXIII
Nr. 5335

★

Miercuri
19 iulie

1967

MASA ROTUNDĂ

DINUȚ (secretar general
F.R.C.), OCTAVIAN 

(membru al Biroului

IAN 
al 
AM ZA
F.R.C.), prof. V. VARDELA 
(clubul sportiv Olimpia), IU
LIAN GOCIMAN (antrenor), 
maestrul sportului VASII.E 
BURI.ACU, MIRCEA MIHÂf- 
LESCU (antrenor), prof. DAN 
BUD1Ș1EANU (antrenor), 
ION VASILE (antrenor). Nu

Rec. ren. Rec. mondial Rec. olimpic

11,4 s 
1:10,9 
4:39,5 
5:06,8

generală a sport»-

DE 
DE

se- 
fac 

sportive

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

In ziua de 18 iulie a. c. a avut loc plenara Corp*  
siliului General al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. Plenara a hotărît convocarea Conferinței 
pe țară a UCFS pentru zilele de 28-29 iulie 196A 
la București, care va avea pe ordinea de zi :

1. Raportul Consiliului General ai UCFS privind 
activitatea desfășurată în perioada 1962-1967»

2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.
3. Alegerea organelor de conducere.

I România (tineret)—Ungaria (tineret)
6-4, la box

CONSTANȚA 18 (Prin 
telefon). — Aproape 2000 
de spectatori au urmărit 
ieri în sala sporturilor 
gala de box dintre repre- • 
zentativele de tineret ale 
României și Ungariei. Vic
toria a revenit pugiliștilor 
noștri cu scorul de 6-4.

Iată rezultatele, în 
nea categoriilor ț 
Ivan (R) b.p. Ioszef
(U); Ioszef Konya (U) b.p. 
Toni Mircea (R); Orhan 
Rusit (R) b.p. ȘandorKsata- 
nyi (U); Laszlo Orban (U) 
b.p. Nicolae Papalău (R); 
Augustin Iacob (R) b.p. 
Gyula Csara (U); Laszlo 
Pusztay (U) b.p. Gheorghe 
Badea (R); Dan Bunea (R)

ordi- 
Vasile 
Budai

a 
de

răspuns invitației adresată 
ziarul nostru tov. ION NAE 

— președintele clubului spor
tiv Dinamo.

Ziarul a înfățișat partici- 
panților la masa rotundă ni
velul actual al performanțelor 
din ciclismul de pistă Sn pro
bele programate la campiona
tele mondiale și la locurile 
Olimpice :

1:07,2
4:28,8

10,9 s 
I -.07,2 
1:27,4 
4:52,0

mă) și C.P.B. (un antrenor).
Octavian Amza: Numărul 

juniorilor capabili să participe 
la o competiție este de numai 
20, iar dintre cluburile care 
activează în ciclismul de pistă, 
de Olimpia nu se poale vorbi 
întrueît in acest an n-a avut 
reprezentanți în nici o com
petiție.

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 3-ă) 

b. p. Janos Kerkglto (U), 
Ioszef Kovacs (U) b.p. A- 
lex. Coroîanu (R): Marcel 
Florea (R) cîștigă prin des
calificare în fața lui Karoly 
Nagy (U)f Dumitru Bucur 
(R) cîștigă prin abandon în 
repriza a II-a în fața lui 
Aron Varga (U).

E. PETRE-coresp.

Cupa Gloria"
la tenis de masă

1 ,

sîmbătă se vaVineri și 
desfășura în Capitală com
petiția de tenis de masă 
dotată cu „Cupa Gloria*,  
întrecerile vor avea loc nu
mai la proba de simplu 
bărbați. Concursul 
disputa în sala 
din bd. Dinicu Goleseu 
nr. 38 (palatul administra
tiv CFR).

se va
MTTc

La poalele 

Branului...

'.Cicliștii susțin — și nu 
'fără temei — că spor
itul lor este cel mai fru
mos dintre toate, mai 
ales pentru faptul că te 
poartă pe meleaguri di
ferite, scoțindu-ți în 
cale peisaje de neuitat. 
O confirmare o consti
tuie și fotografia reali
zată de fotoreporterul 
nostru AUREh NEAGV 
cu prilejul întrecerilor 
icicliste de duminică, 
1 dotate cu „Cupa Dezro
birea". Ajunși la poa- 
\lele Cetății Bran, cicliș
tii privesc o clipă pei
sajul impunător și, 
parcă, forțele renasc.-, 

I



După „europenele" de la Istanbul

Luptătorii români au lăsat o frumoasă impresie
Campionatele europene de lupte 

libere au prilejuit în acest an dispu
te de un înalt nivel tehnic. întrece
rile au fost dominate de sportivii 
turci (caTe au cucerit patru meda
lii de aur), bulgari și sovietici. Pre
ședintele F.I.L.A., dl. ROGER COU- 
LON, și specialiștii prezenți au p- 
preciat că o scrie de țări, printre 
care România, R. F. a Germaniei, 
Ungaria și Cehoslovacia au făcut un 
însemnat progres tehnic și tactic. 
Revelația „europenelor14 a constituit-o 
selecționata României, care a cîști- 
gat trei medalii, devenind a patra 
„forță44 în sportul luptelor de pe 
continent. De notai, că reprezentativa 
noastră (formată din șase luptători) 
s-a clasat înaintea R. F. a Germa
niei și Ungariei, care au concurat 
cu echipe complete.

De-a lungul întîlnirilor s-a obser
vat' preocuparea tuturor sportivilor 
pentru executarea unor procedee e- 
ficace de atac. Semnificativ este fap
tul că în cele trei zile de întreceri 
doar doi luptători au fost descali
ficați pentru pasivitate. Un alt ele
ment care a ieșit în evidentă a fost 
buna pregătire fizică a participanți- 
lor. Concurenții au putut astfel să 
susțină mai multe întîlniri în a- 
ceeași ri, cu o intensitate ridicată.

Maestrul emerit al sportului Francisc Boia a fost surprins de foto
reporterul nostru Th. Roibu inițiind o doborîre, printr-o priză la 

glezna adversarului
Prezența la startul întrecerilor a 

numeroși campioni mondiali, olim
pici și europeni, printre care Esen- 
celi, Sevinc, Ayk, Kabanli, Atalay, 
Gungor (Turcia), Vîlcev, Gardjev 
(Bulgaria), Lomidze, Sahmuradov, 
Bariașvili, Gurevici (U.R.S.S.), Die
trich (R. F. a Germaniei), a con
tribuit la ridicarea nivelului cam
pionatelor. Ca la orice mare com
petiție n-au lipsit nici surprizele. 
Astfel, Lomidze (U.R.S.S.) și Gun
gor (Turcia) au pierdut titlurile de 
campioni ai continentului, Atalay 
(Tu-rcia) a trebuit să se mulțumeas
că cu locul doi, iar Gardjev (Bul
garia) cu locul trei. Am remarcat, 
în special la luptătorii turci, o bună 
pregătire tactică. Ei au executat ac
țiuni fulgerătoare la marginea sal
telei, în ultimele secunde ale luptei, 
schimbând astfel in favoarea lor 
soarta întîlnirilor. în acest sens pot 
fi date ca exemplu meciurile dintre 
Esenceli (Turcia) — Tăpălagă (Ro
mânie) și Sevinc (Turcia) —- Pa- 
trikov (Bulgaria).

iLuptâ lorii noștri s-au prezentat 
bwae pregătiți din punct de vedete 
tehnic și fizic. Comparativ cu anii 
preced en ți, s-a- înregistrat un salt 
valoric, sportivii români constituind 
adversa ii redutabili pentru luptă
torii fruntași pe plan mondial.

FRANUISC ROLA — medalie de 
argint. S-a prezentat într-o formă 
sportivă loa.rte bună. Pentru rneda-

Simpodoane pe teme 
sportive în regiunea 

Brasov
Consiliul regional UCFS și Co

mitetul regional UTC Brașov au 
luat inițiativa dc a organiza în tabe
rele de pionieri și școlari o serie 
do simpozioane pe teme sportive. 
Programul desfășurării simpozioane
lor prevede cuprinderea tuturor tabe
relor care vor funcționa în regiunea 
Brașov, astfel îneît de-a lungul în
tregii perioade pionierii și școlarii 
rar lua cunoștință de unele aspecte 
lin activitatea sportivă a regiunii, 
>utînd să participe, in același timp, 
a discuții asupra acestor teme.

C. GRUIA-coresp. principal 

lia de aur concurau cu mari șanse! 
Gardjev (Bulgaria) — campion 
mondial, Giingor (Turcia) — campion 
european, medalie de argint la J.O. 
dc la Tokio, Gurevici (U.R.S.S.) — fost 
campion mondial, Urban. (Cehoslova
cia) — medalie de bronz la G.M. 
de la Toledo, Holos si (Ungaria) 
etc. Din cele șase meciuri susținute, 
Fr. Boia a cîștigat patru la puncte 
și două le-a terminat la egalitate. 
In finală el a întîlnit' pe Gurevici 
(U.R.S.S.), cu care a reușit un 
„nul44. A pierdut medalia de aur 
însă datorită faptului că a acumu
lat mai multe puncte penalizare pe 
parcurs (4,5 față de 4 p cît a a- 
vut Gurevici). Pentru dîrzenia și 
puterea de luptă de care a dat do
vadă, Fr. Boia merită felicitări.

NICOLAE CRISTEA (cat. 57 kg)
— medalie dc bronz. După suita 
de victorii obținute în tururile pre
liminarii (învinșii săi au fost : 
Rodumer — Elveția, Pekka — Fin
landa, Ziedricki — Polonia, Feizula
— Iugoslavia), el a intrat în fi
nală unde s-a întîlnit cu Sevinc 
(Turcia) și Patrikov (Bulgaria), 
de care a fost învins cu 2—1 și, 
respectiv, 3—2 după o luptă dra
matică. N. Crislea este un tînăr cu 
reale posibilități. Totuși, el este nea

tent la acțiunile de la -marginea sal
telei, fiind surprins de adversar. în
tâlnirile eu Sevinc și Patrikov le-a 
pierdut la diferențe minime, tocmai 
datorită acestei carențe. De aseme
nea, trebuie să păstreze același ritm 
de luptă în decursul celor 9 minu
te, fără a neglija procedeele de a- 
părare

PETRE GOMAN (cat. 63 kg) — 
medalie de bronz. A reușit un re
zultat valoros, fiind cel mai bine 
pregătit fizic dintre sportivii noș
tri. «In ultima zi de concurs el a 
susținut patru meciuri, dintre care 
două în finală, la interval de numai 
20 de minute. Iată bilanțul lui: b.p. 
Saliovs'ki (Iugoslavia), b. tuș Jo
hansson (Suedia), b.p. Rusneak (Un
garia), b.p. Encek (Cehoslovacia), 
în finală el a fost învins la puncte 
cu 2—1 de Ghe&rghipv (Bulgaria)

• Cu câțiva ani in urmă, prof. 
Elena Caimacan, asistentă la Cate
dra de educație fizică a Institutu
lui Politehnic București, a reali
zat, cu sprijinul Catedrei de rezis
tență a materialelor, două supor
turi pliante pentru panouri de bas
chet. De curînd, federația de specia
litate s-a gindiț (mai bine mai tîr_ 
ziu decît niciodată) că ar fi util 
să fie construite mai multe pano
uri de acest fel. Ca urmare, fede
rația a apelat la ing. Cristian Cis- 
maru (cu aproape două decenii în 
urmă un valoros baschetbalist, ac
tualmente inginer principal la Sec
ția cercetări științifice din cadrul 
Consiliului General al UCFS) care, 
la rindul său, s-a adresat coopera
tivei Tehnometalica București. După 
un calcul estimativ, s-a apreciat 
costul unui suport la aproape 
24 000 de lei. Tot calculul esti
mativ a stabilit, însă, că dacă s-ar 
construi mai mult de 100 de pa
nouri, prețul unuia ar scădea la 
5 000 de lei. De asemenea, §m a- 
flat că tot cooperativa Tehnome
talica București poate construi su
porturi pentru mini-baschet la 
prețul de 1 000 de lei bucata. Cu 
condiția ca numărul suporturilor 

și cu 3—2 de Kabanli (Turcia). La 
P. Coman s-a observat că are mo
mente de ezitare în decursul meciu
rilor, că luptă uneori crispat. îi 
lipsește experiența competițională.

ION MARTON (cal. 97 kg). Deși 
debutant la C.E., el a avut o com
portare meritorie, clasîndu-se pe lo
cul 5. A terminat la egalitate cu 
Kiel (R. F. a Germaniei) — vice- 
campion mondial, b.p. Rangherovici 
(Iugoslavia) și a pierdut la puncte 
la Csalari (Ungaria) — medalie de 
bronz Ia G.E. de la Karlsruhe. Mar
ton nu are încă o pregătire tehnică 
corespunzătoare, dar să, nu uităm că 
el n-are nici greutatea și nici forța 
necesare acestei categorii (cîntărește 
doar 92 kg). Are însă mari posibi
lități de progres. Va trebui să lu
creze cu seriozitate pentru îmbună
tățirea tehnicii și forței.

GHEORGHE TÂPÂLAGÂ (cat. 
52 kg), fn primul meci a intrat pe 
saltea timorat. El îl întîlnca pe 
Grași (Italia), de care mai fusese 
învins de două ori. Tăpălagă a gre
șit angrenîndu-se în tactica de lup
tă impusă de adversar, care i-a 
blocat' în permanență brațul. Astfel, 
a fost învins la puncte. în meciul 
următor, cu campionul european E- 
senceli (Turcia), Tăpălagă a condus 
cu 3—2 pînă în min. 8,30. Fixat 
în parter, luptătorul turc l-a „ru
lat114 pe Tăpălagă trecîndu-1 prin 
pod, acumulînd astfel punctele ne
cesare victoriei. Cu toate că a fost 
eliminat din competiție, Tăpălagă 
arc meritul că s-a luptat de la egal 
cu actualul campion european, E son
erii, care dacă pierdea acest meci 
era eliminat din concurs. Gh. Tapti- 
lagă nu insistă suficient la execu
tarea unor procedee tehnice axate 
pe atacul la picioare, dînd dovadă 
totodată de lipsă de orientare tac
tică la acțiunile de la marginea sal
telei. îi lipsește, de asemenea, pu
terea de mobilizare în unele momen
te ale luptei cu adversari mai slabi.

ION POPESCU (cat. 78 kg). A 
obținut următoarele rezultate : b.p. E7- 
maren (Suedia), b.p. Ferari (italia), 
egal cu l) emiri (Iugoslavia), fiind e- 
liminat în turul 3 din competiție. 
Este deficitar în ce privește gîndi- 
rea tactică. A avut o comportare sla
bă.

Campionatele europene ne-au ară
tat' că sportivii noștri au posibilita
tea înregistrării unor rezultate va
loroase. Este necesară însă în con
tinuare o participare activă la pro
cesul de instruire atît în secțiile 
unde activează, cit și în cadrul lo
turilor republicane. „Europenele44 tre
buie să reprezinte, după o temeini
că analiză, un important punct de 
plecare pentru fixarea jaloanelor vii
toarei pregătiri a sportivilor în ve
derea C.M. de la Delhi, spre care 
ne îndreptăm acum atenția.

Pînă la 1 august sportivii noș
tri au o binemeritată odihnă. Apoi, 
ei se vor reîntoarce la cluburile lor, 
unde vor efectua pregătirile în ve
derea campionatului republican pe e- 
chipe și a finalelor campionatului 
republican individual de seniori. îna
inte dc C.M. de la Delhi lotul nos
tru reprezentativ va susține o în- 
tîlnire internațională cu selecționata 
R. F. a Germaniei.

1ON CRÎSNIC 
antrenor federal

ÎN SEZON ESTIVAL...
comandate să nu fie mai mic de 
300 de bucăți. Deoarece secțiile 
de baschet ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive» școlile și liceele 
s-au plîns de multe ori că ar dori 
să aibă panouri, dar nu au unde 
le construi, publicăm informația 
de mai sus care, de fapt, consti
tuie o invitație. Așteptăm să i 
se dea curs. Federația centralizea
ză cererile.

• S-a vorbit mult despre faptul 
că nu avem mingi pentru mini- 
baschet. în dorința de a satisface 
necesitățile, federația a făcut o 
comandă (prin ministerul de re
sort) de 3 000 de mingi speciale 
pentru copii, in afara celor 4 000 
solicitate pentru seniori. Minis
terul Comerțului Interior a răs
puns că a comandat în Bulgaria 
7 000 de mingi mari. Deci, copiii 
vor trebui să se... chinuiască și de 
acum înainte cu mingi de dimen
siuni și cu o greutate necorespun
zătoare viratei lor.

® Echipa feminină Crișul Ora
dea a primit o invitație din par-

FESTIVITATE IN GIULEȘTI

Ieri la amiază, fotbaliștii echipei bucureștene Rapid au primit cupa 
și tricourile de campioni. Acest trofeu mult dorit iși face apariția 
in vitrina clubului feroviar după 45 de ani de așteptaie.

Foto : A. Neagu

Din jurul
Fostul campion balcanic, craio- 

veanul Florian Pătrașcu, ne-a vi
zitat luni la redacție, dînd astlel 
curs unei invitații mai vechi.

— Ai abandonat boxul?
— Nicidecum. Am1 apărut însă 

mai rar pe ring. Anul trecut m-am 
pregătit pentru „admitere" la In
stitutul pedagogic din București. 
Am reușit, iar acum sînt... în pli
nă sesiune de examene. Mai am 
două și voi promova în anul II. 
Am pornit... cu dreptul în Insti
tut, așa că avind „experiență" în 
materie de învățătură, vreau să- 
mi continui și activitatea pugilis- 
tică. Mai cu seamă că am numai 
25 de ani.

— Deci, pe cînd revederea cu 
ringul, cu spectatorii ?

— Doresc să-mi reocup locul 
în reprezentativa Olteniei, așa că 
la 2 septembrie, cînd se va da 
startul în campionatul republican 
pe echipe, voi urca din nou trep
tele ringului...

Luminița Popescu 
in „Cupa

Cu cîteva zile în urmă a avut 
loc în Capitală un reușit concurs 
feminin de floretă dotat cu „Cupa 
de vară". Au fost prezente sportive 
junioare — pînă la virata de 16

tea clubului sportiv TY VSS Ko- 
sice pentru a participa la un tur
neu internațional organizat între 
25—27 august.

• Federația de baschet ne-a în- 
cunoștințal că perioada de trans
ferări a fost stabilită intre 1—30 
septembrie.

• In cadrul activității de pregă
tire în vederea competițiilor in
ternaționale din această vară, re
prezentativele de juniori și de ju
nioare ale României vor efectua, 
între 24—31 iulie, un turneu in 
orașele Budapesta, Pecs, Debrec- 
zen și Salgotarjan.
• Au fost stabilite finalistele 

primului campionat republican de 
copii : echipele școlilor sportive 
Cluj (antrenor Fr. Took), Mediaș 
(O. Șcrban), Pitești (C. Corciu) și 
Farul Constanța CAI. Botoș) la 
băieți, echipele școlilor sportive 
din Brașov (Elena Roșu), nr. 1 
București (Gh. Benone). Craiova 
(L. Niculescu) și cîștigătoarea zo
nei Satu Mare la fete. Finalele 
vor avea loc între 28—30 iulie, la 
Mediaș (d. st.).

ringului
• Timp de zece zile s-a desfășurat 

la Baia Mare și la Galați etapa 
de zonă a campionatului asocia
țiilor Voința la box, la care au 
luat parte 172 de sportivi. Apoi, 
între 10—13 iulie, câștigătorii „zo
nelor" s-au întîlnit în finale, la 
Brăila. Cu acest prilej au fost de
semnați următorii campioni : JU
NIORI : Nicolae Petrescu (Buzău), 
Alexandru Matei (Ploiești), Petre 
Ion (București), Gheorghe Manea 
(București), Gheorghe Badea (Bră
ila), Ladislau Mathe (Cluj), Ion 
Arsene (C-lung Muscel), Nicolae 
Mangiurea (Brăila), Ștefan Popescu 
(Galați), Ion Lică (București), Ion 
Dinu (Alexandria). SENIORI : Ni
colae Mihai (București), Romeo 
lacovlev (Galați), Cornel Dobrescu 
(Ploiești), Liviu Ghețe (Satu Mare), 
Gheorghe Moraru (Galați), Gheor
ghe Greisler (Satu Mare), Gheor
ghe Marcel (Brăila), Nicolae Gc'e- 
cu (Galați), Grigore Enache (Brăi
la), Ion Lancsoz (Satu Mare), Ion 
Ciaran (Brăila).

(Gloria) pe locul I 
de vară"
ani — reprezentind clubul Progresul, 
asociația sportivă Gloria și școala 
sportivă experimentală Uiitorul.

Concursul a fost cîștigat de talen
tata florctistă dc la Gloria, Luminița 
Popescu, care a totalizat 5 victorii 
în finală. Campioană a Capitalei, 
Luminița Popescu confirmă, deci, re
zultatele obținute în ultimul timp, 
în campionatul de calificare și la 
campionatele republicane pentru ju
nioare de la Constanța.

Pe locul 2 — Ana Girbea (Pro
gresul) cu 4 victorii. Pe locul 3. 
Lidia Staiou (Gloria) cu 3 victorii. 
In clasamentul turneului final ur
inează Gabriela $tejănesou (Gloria) 
cu 2 victorii, .Lei ia Irimia (Pro
gresul) cu 1 victorie și Georgeta 
Ac him ( P ro g res ui).

Surprinzător, două dintre partici
pantele care îndreptățeau prezența 
în finală, Ruxandra Niculescu și 
Magdalena BartosL au rămas în se
mifinalele competiției.

La reușita „Cupei de vară44 au 
contribuit*  atît antrenorii Nicolae 
Marinescu, Lucian Glișcâ și Jacques 
Lstrate, cît și arbitrii Octavian Tin- 
tilă și Cornel Bunicclu.

A fost o acțiune frumoasă, pentru 
care clubul Progresul. în calitate de 
organizator, merită toate felicitările.

De la I.E.B.S.
® Pentru BALCANIADA DE 

TENIS, care se desfășoară pînă 
duminică inclusiv, zilnic de la ora 
15, pe terenurile Progresul, bile
tele se găsesc la AGENȚIA SPE
CIALA DIN STR. SMÎRDAN nr. 
13 și la casele de la teren.



Școlile de fotbal—cale sigură spre progres
Este un adevăr cunoscut că 

pregătirea temeinică a viito
rilor fotbaliști de performanță 
trebuie începută de timpuriu, 
mai exact din fragedă copi
lărie.

In acest sens s-a făcut un 
prim pas la noi, prin crearea 
din anul 1%5 a celor 12 cen
tre de copii și juniori. Dar, 
numărul insuficient al aces
tor centre, ca și lipsa unei 
unități de pregătire (teoretică 
și practică) și — de ce n-am 
recunoaște-o ? — și a cadre
lor de antrenori, specializați 
In această muncă de Ioc u- 
șoară. au făcut ca rezulta
tele obținute să nu fie pe 
măsura așteptărilor.

Nu mai departe decit acum 
cîteva zile, chiar in coloane
le „Sportului popular® ♦), prof. 
D. feodorescu, conducătorul 
centrului de copii și juniori 
„23 August® din București, în 
analiza judicioasă ce o făcea 
problemelor de pregătire la 
aceste centre, punea, cu tot 
curajul, degetul pe rană : 
„Fiecare (centru — N. N.) are 
criterii de selecție și modali
tăți de pregătire „proprii”. 
Lipsește o concepție unitară 
trecută prin filtrul unor expe
riențe convergente. Cite centre 
de copii și juniori, tot atîtea 
criterii de selecție și modali
tăți metodice » se resimte a- 
cut nevoia unui act organi
zatoric științific și metodic, 
comun tuturor centrelor, în 
jurul căruia să graviteze nu
meroase preocupări crea
toare*. *) Nr. 5325 din 7.VII.1967.

Desigur, după cum recu
noaște prof. Teodorescu, pre
ocupările creatoare sînt ab
solut necesare, dar ele re
clamă un prim eșafodaj orga
nizatoric, teoretic și practic, 
unitar, capabil să dea un 
suflu nou căutărilor de so
luții adecvate pentru evolu
ția realelor talente fotbalisti
ce ale viitorului. Crearea la 
noi a unei asemenea „platfor
me de lansare*  a jucătorilor 
de performanță, implică, însă, 
cercetarea adîncă a realizări
lor similare din țările cu ve
che tradiție jir fotbal, spre a 
depista tot ceea ce vine în 
concordanță cu posibilitățile 
fotbalului nostru.

Studiind realizările din alte 
țări, am putut desprinde pro
filurile acordate acestui prim 
stadiu de inițiere, după cum 
urmează :

ANGLIA : Majoritatea clu
burilor, chiar și a celor din 
ligile a Il-a și a IlI-a și-au 
creat școli de fotbal profilate 
exclusiv pentru formarea co
piilor și a juniorilor. Se recu
noaște,’ astfel, necesitatea u- 
nei pregătiri timpurii, care, 
făcută bine, își pune pecetea 
pe întreaga dezvoltare a ele
mentelor talentate. După-a- 
miezile de joi sînt dedicate 
special de către antrenorii cei 
mai buni ai clubului selecțio
nării și pregătirii micilor ju
cători. Vechiul club „Arse
nal*,  care a generat sistemul 
W.M., „își crește*  viitorii săi 
ași in micul port Margate, o 
adevărată „creșă*  de fotbaliști, 

pentru care s-a înființat un 
cămin unde își găsesc adă
post cele mai bune elemente.

ITALIA : Marile cluburi
și-au creat „căminuri” cu 30- 
40 de locuri, unde sînt cazați 
cei mai buni copii și juniori 
care, pe lîngă cursurile șco
lare ce le urmează, își de
dică timpul liber lecțiilor teo
retice si practice de fotbal.

R. D. GERMANA ca și R. F. 
A GERMANIEI acordă o deo
sebită atenție creșterii viito

rilor jucători, pentru care 
s-au înființat centre de copii 
și juniori și școli de fotbal, 
în care se realizează pregăti
rea progresivă a celor mai 
bune elemente. Filmul pe care 
selecționerul unic din R. F. a 
Germaniei, Helmuth Schon, 
l-a prezentat la București, în 
ianuarie 1965, arăta întreaga 
activitate a uneia dintre șco
lile de fotbal, create pentru 
copii și juniori.

FRANȚA a adoptat și ea 
modelul englezesc, de a în
ființa, în cadrul fiecărei ligi, 
cîte o școală de fotbal pen
tru copii și juniori. Fiecare 
club rezervă „joia sportivă*  
pentru selectarea și instrui
rea copiilor și a adolescen
ților de către antrenorii și 
jucătorii echipelor din prima 
categorie, profesioniste sau 

amatoare. Pentru a fixa un 
super-centru de îndrumare a 
fotbalului, s-a propus, în ul
timul timp, crearea unei 
școli cu internat.

Țările sud-americane, Bra
zilia, Argentina și Uruguay, 
profitînd de înclinațiile natu
rale ale tineretului pentru fot
bal, au realizat :

ÎN BRAZILIA, imensa școa
lă de pe plaja Copacabana, 
cu zeci de mii de copii, care 
exersează zilnic.

ÎN ARGENTINA, unele clu
buri, ca de pildă River Plata, 
selecționează anual cîte 200 
copii, spre a-i forma metodic, 
începînd de ia 14 ani, pentru 
prima categorie.

IN URUGUAY, de aseme
nea, toate marile cluburi îșî 
creează pepiniere pentru for
marea cadrelor viitoare.

Deci, în toate țările s-a a- 
juns la concluzia că mult mai 
eficientă și mai puțin costisi
toare este pregătirea din vreme 
a elementelor proprii pe care 
se vor baza, mîine, echipele 
de club și cele reprezentative, 
decit acțiunea de racolare a 
„stelelor*  de prima mărime 
din alte regiuni ale globu
lui.

O caracteristică dintre cele 
mai pregnante este că peste 

tot unde găsim fotbal avansat 
s-a înțeles ca, pe deasupra 
centrelor create pentru copii 
și juniori, să se înființeze și 
institute de cercetări în care 
problemele fotbalului modern 
să fie dezbătute la un înalt 
nivel științific.

Astfel, Anglia are centrul de 
Ia Lilleshall ; Italia, centrul 
de cercetări de la Covereianoț 
Ungaria, centrul de ia Tata ; 
Elveția, Ia Macolin ; Iugo
slavia, centrul de la Makars- 
ka ; Bulgaria, centrul olim
pic de la Sofia etc, toate cu 
același profil : fundamentarea 
cit mai științifică a celor 5 
factori ai antrenamentului — 
tehnic, tactic, fizic, moral- 
volitiv și teoretic.

Îmbinind teoria cu practica, 
toate aceste centre contribuie, 
în mod esențial, la progresul 
acestui sport în țara respec
tivă, ca factor de îndrumare 
și de elaborare a unei veri
tabile doctrine naționale de 
fotbal.

După modelul celor mai 
multe instituții din străinătate 
și după proiectul elaborat în 
Franța, am veni cu urmă
toarele propuneri de ordin 
practic :
• Unul din centrele de 

copii și juniori (de prefe
rință cel de la „23 August**,  
care întrunește mai multe ga
ranții pentru o bună pregă
tire), să fie dotat cu un că
min cu 50 locuri, care să ser
vească la cazarea numărului 
corespunzător de tineri jucă
tori.
• Selectarea celor mai bune 

elemente să se facă de clu
burile din Capitală și din res
tul țării, care ar trimite aces
tui centru cîte 2 tineri, între 
14—15 ani. Stagiul de pregă
tire ar fi de circa 2—3 ani, 
perioadă în care tinerii ca

zați aici și-ar continua stu
diile la licee și școli tehnice 
— dăruindu-și pregătirii de 
fotbal numai orele libere, 
sub îndrumarea unor antre
nori selectați și ei dintre cei 
cu mal multă experiență și 
simț pedagogic (eventual sub 
conducerea unui antrenor 
străin).*

® La procesul de pregătire 
să contribuie, în orice caz, și 
unii specialiști invitați de 
peste hotare, spre a se face 
un fructuos schimb de expe
riență, ținînd lecții practice 
și teoretice micilor jucători. 
La acest centru, care va tre
bui înzestrat cu toată apara
tura necesară, ca și cu tere
nuri, laborator, echipament, 
cantină, secție de documen
tare, etc, se vor putea experi
menta diversele formule de 
antrenament, spre a se e- 
labora o metodică româ
nească de pregătire, cît mai 
bine adaptată specificului mi
cilor noștri jucători.

Noua creație ar constitui o 
adevărată „școală de fotbal”, 
care ar fixa jaloanele de pre
gătire și formare a elemen
telor tinere din toate celelalte 
centre din țară, prin mate
rialul de îndrumare ce l-ar 
trimite, de comun acord cu 
Colegiul de antrenori și cu 
Federația română de fotbal.

Amenajarea unui cămin și 
a celorlalte instalații adia
cente n-ar necesita fonduri 
prea mari, ele urmind să dea 
roade mult superioare investi
țiilor făcute și constituind un 
model demn de imitat pentru 
actualele și viitoarele centre 
ce ar mai lua ființă în țară.

ing. VIRGIL ECONOMU

LĂSĂM CICLISMUL DE PISTĂ SĂ SUCOMBE? La zi
(Urmare din pag. 1)

Așadar, numărul sportivilor spe
cializați în probele de pistă este foar
te restrins. Cu numai 11 seniori — 
de valori diferite — nu putem aspira 
la performanțe de răsunet.

Ce a dus la micșorarea continua 
a numărului pistarzilor? Nu cumva 
baza materială ? Această părere ne-a 
decis să adresăm participantilor o altă 
întrebare:

2. CARE ESTE BAZA MATERIA
LA A CICLISMULUI NOSTRU DE 
PISTA ?

Traian Dinuț: In ultimii 5 ani am 
importat 20 de biciclete de pistă, 
baieuri în cantitate foarte mică și nu 
de cea mai bună calitate și nici o 
piesă de schimb.

Octavian Amza : Piese de schimb 
n-au mai fost aduse de 15 ani. Ve
lodromul Dinamo — singura bază 
sportivă pentru ciclismul dc pistă — 
este lăsat în paragină de către clu
bul sportiv Dinamo. Pista nu este 
bine întreținută, cabana consiruilă 
special pentru cicliști a fost luată 
și întrebuințată în alte scopuri, iar 
vestiarele de sub velodrom au fost 
date altor sporturi. Cluburilor nu 
le-au fost asigurate vestiare și săli 
de pregătire pe timpul iernii, iar pe 
pistă nu se permite accesul tuturor 
celor care ar dori să practice ciclis
mul. Mă refer, îndeosebi, la începă
tori. Nu se face nimic nentru ilumi
narea velodromului, deși acest lucru 
ar duce la o îmbunată; in ?ubstan:iail 
a activității dc pistă. Ne în trecem cu 
bulgarii și, uneori, îi depășim. Nu 
vom putea să atingem insă nivelul 
dezvoltării lor în ciclismul de pistă 
atfla vreme cît ei au 13 piste dc 
beton (între 250 și 500 m), dintre 
care 4 cu instalații de nocturnă, pre
cum și 10 piste de păinînt. iar noi 
avem un singur velodrom pe care il 
lăsăm să se deterioreze.

V. Vardela: Avem biciclete dc
pistă dc acum 18—19 ani. Piesele de 
schimb nu se mai potrivesc la ace>tc 
modele vechi, bune pentru un mu
zeu. In anul 1966 am primit 10 
baieuri pentru 19 biciclete, baieuri 
care trebuiau să ne ajungă un se
zon întreg. Clubul sportiv Diuatno 
ne-a dat anul trecut un vestiar im
propriu depozitării materialelor, din 
care cauză ne-au ruginit 9 biciclete. 
Anul acesta au vrut să ne... ofere 
aceleași condiții. Nu le-am acceptat 
și acesta este motivul pentru care 
sportivii noștri n-au concurat încă 
în probele de velodrom. Avem 25 de 
copii care așteaptă să intre pe pistă. 
Ii oprește îi/să atitudinea pe care 
clubul sportiv Dinamo o are față de 
oaspeții săi.

3. CORESPUNDE CALENDARUL 
COMPFT1ȚIONAL INTERN ȘI IN
TERNAȚIONAL NEVOILOR?

[lie I straie: Calendarul competi- 
țional ar putea fi mai bun dacă fe
derației i s-ar permite să aibă mai 
multă inițiativă. Pentru vîrfurile 
sportive ar trebui să se asigure par
ticiparea la competiții în acele țări 
unde ciclismul de pistă este foarte 

dezvoltat. în activitatea internă se 
simte nevoia unei competiții sistem 
divizie care să angreneze de-a lungul 
întregului sezon un număr lot mai 
mare de juniori.

Dan Budișteanu : Totul trebuie re
început cu juniorii. Lor să Ii se asi
gure duminică de duminică întreceri 
oficiale. Să se organizeze întîlniri 
bilaterale cu echipe de peste hotare. 
Pentru seniori este necesar să se 
pună haremuri de timp la campiona
tele republicane.

Vasile Burlacu : La redresarea
ciclismului de pistă poate să-și aducă 
contribuția si cei de la fond. Ata
carea recordului orei pe pistă, par
ticiparea la cursele de ștafetă, adi- 
țiune de puncte, urmărire individuală 
.și pe echipe, și chiar și la acelea 
de sprint ar duce Ia un dublu cîștig: 
ei și-ar îmbunătăți pregătirea, iar 
ciclismul de pistă și-ar mări activi
tatea.

Iulian Cociman : Anul acesta cred 
că am fost singurii din lume care 
am debutat cu două participări peste 
hotare (Bulgaria și Uniunea Sovie
tică) și abia după aceea am des
chid — în luna iunie — activitatea 
jm* velodromul nostru. De aceea a- 
vem impresia că simeni departe de 
nivelul internațional. După părerea 
mea, in proba de viteză frații Ne- 
goescu sînt foarte ta lenta ți și au 
șanse să realizeze mari performan
țe, iar la urmărire pe echipe puteai 
realiza pină la Jocurile Olimpice un 
rezultat care să ne situeze printre 
fruntași. (N.R. La această opinie s-a 
raliat și Vasale Burlacu. El a afir
mat că pini la J.O. echipa de ur
mărire poale abține 1:35,0). O ac
tivitate corn petiț tonală interni și in
ternațională bogată putea scoate in 
evidență și alte elemente talentate. 
Dar. de actua și pini in octombrie 
na mat avem aici o competiție in 
program L-

4 METODELE DE PREGĂTIRE ÎN 
CICLISMUL DE PISTĂ ȚIN PASUL

CI CUCERIRILE ȘTIINȚEI?

Mirvea Mihăilescu: Cred că nu. 
Motivul principal este acela că na 
avem de unde să ne documentăm.

Hie Is trate: Îmbunătățirea meto
dicei de pregătire este, in momentul 
de față, o condiție sine qua non 
pentru progresul ciclismului dc pis
tă. Contribuția științei, a med ic ine i 
sportive trebuie să se facă ui ai 
mult simțită. In această direcție tre
buie să se mențină o mai strinsă le
gătură cu secția UCFS de docu
mentare și informare tehnică.

Constantin Tiron : Federația are 
vina de a nu fi tras la răspundere 
pc toți cei care au participat peste 
hotare la consfătuiri și la mari 
competiții și care n-au făcut refera
te pentru a împărtăși tuturor tehni
cienilor cele aflate.

Aceasta este o sinteză a discuții
lor care, în ansamblul lor, au abordat 
o arie mult mai largă de probleme, 
întrebarea care se punea, în urma a- 
cestor discuții, era : lăsăm ciclismul 
de pistă să sucombe ? Entuziasmul 
activiștilor obștești, dragostea cu 

care multi dintre sportivi sc dedică 
acestei ramuri, talentele pe care le 
avem în probele de velodrom nu ne 
dau voie să asistăm impasibili la 
dezagregarea unui sport cu tradiție 
dc aproape o jumătate de secol în 
țara noastră. Propunerile făcute cu 
acest prilej — luate în seamă și 
puse în aplicare de către forurile 
în drept — vor putea salva — în 
ultima clipă — ciclismul de pistă. 
Să notăm cîteva dintre ele :

• Biroul Consiliului General al 
UCFS să analizeze activitatea ciclis
mului de pistă și să pună în apli
care măsuri menite să ducă Ia dez
voltarea ciclismului de pistă.

• Velodromul din parcul sportiv 
Dinamo și anexele sale să redevină 
ale ciclismului. Să sc facă eforturi 
pentru iluminarea lui.
• în planul de import al fede

rației să se prevadă materiale pen
tru probele de pistă, fără a se dimi
nua cuantumul afectat fondului. Dis
tribuirea lor să se facă în mod ju
dicios tuturor secțiilor.
• Biroul F.R.C. să nominalizeze 

secțiile care se ocupă de pistă. 
(După părerea noastră ele ar tre
bui să fie: Școala sportivă nr. 1 
șt Școala sportivă nr. 2 — în ex
clusivitate. Dinamo, Steaua, Olimpia, 
C.P.B și Voința — ca secții sepa
rate și antrenori special angajați 
pentru probele de pistă).
• Si se stnnaleze munca antre- I 

nonhf de ptMA. St oe prevadă — 
ca și la fond — premii pentru cei 
mai buni cicliști de pistă.

• Să se organizeze un calendar
competitions! adecuat nevoilor: o I
competiție sistem divizie pentru ju
niori cu 14 etape, concursuri pentru 
seniori in tară și peste hotare, rile 
pentru stabilirea record un lor.

• Federația de apcciabtate să se 
îngrijească de alcătuirea și distribui
rea materialelor melodice tuturor 
antrenorilor. Cu prilejul fiecărei de
plasări peste hotare să se facă re
ferate care să fie aduse la cunoș
tința tehnicienilor In cel mai scurt 
timp.

• CUM PUTETI OBȚINE UN AUTOTURISM „RENAULT DAUPHINE-GORDINI"? • TREI 
DERBIURÎ ÎN PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT DE DUMINICA

Partlclpanții la concursul Prono
sport nr. 29 de duminică 23 iulie 
1967 beneficiază de atribuirea unui 
autoturism „Renault Dauphine-Gor- 
dini'*  și a sumei de 31.709 lei în nu
merar, tn total 75.000 lei valoarea pre
miului excepțional, in afara premiilor 
obișnuite în bani pentru 13, 12 și 11 
rezultate exacte.

Programul de concurs cuprinde 13 
meciuri din cadrul „Cupei de Vară". 
Cele mai atractive întîlniri sînt : 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 
(ambele fruntașe ale seriei a n-a a 
categoriei Bl și cele 3 derbiuri lo
cale : Olimpia Oradea — Crișul O- 
radea ; A.S.A. Sibiu — C.S.M. Sibiu ; 
Metrom Brașov — Tractorul Brașov.

Participind la concursurile Prono
sport oricine poate deveni posesorul

O NOUĂ CARTE DESPRE 
FOTBAL

Este un adevăr de necontestat 
că, în ultimii ani, volumul activi
tății competiționale a crescut simți
tor. Participînd la competițiile cu ca
racter intern, la diferitele întîlniri 
internaționale amicale și oficiale, ju
cătorii noștri fruntași au ajuns să 
susțină, în medie, 50—60 de meciuri 
anual.

„Este oare posibil acest lucru fără 
o pregătire corespunzătoare. in ge
neral, ri FIZICA, in special P*  
se întreabă antrenorul, prof. Victor 
StlDCulescu. in prefața lucrării: PRE
GĂTIREA FIZICĂ A FOTBALIȘTI
LOR. Și tot el răspunde pe... 222 
de paeini. completate cu exerciții și 
planuri ale lecțiilor de antrenament.

Este o lucrare cuprinzătoare, ju
dicios Împărțită și cu alît mai con
vingătoare cu cit vine din partea unui 
specialist — care, prin- midia lele 
ob( inute la formația campioană, Ra
pid București — a arătat că s-a pri
ceput sl îmbine, armonios, in acti
vitatea sa profesională teoria (auto
rul este absolvent al Institutului dc 
Cultură Fizică și Sport) cu practica.

unui autoturism sau al unui premiu 
In bani.
• Tragerea concursului Prono- 

expres de astăzi va avea loc la Casa 
de Cultură din Mangalia cu începere 
de la ora 18,00.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 18 IULIE 1967

FAZA I — (bilete de 40 lei)

Extragerea I 11 47 12 39 ; Extrage
rea a Il-a 13 66 35 36 ; Extragerea a 
ni-a 00 22-74 76 ; Extragerea a IV-a 
27 67 52 13 ; Extragerea a V-a 25 58 
75 37 ; Extragerea a Vi-a 40 18 47 9 ; 
Extragerea a vn-a 47 10 63 18 ; Ex
tragerea a vni-a 61 75 66 87 ; Extra
gerea a ix-a 28 89 16 11 ; Extragerea 
a X-a 44 9 86 68.

în concluzie, recomandăm călduros 
acest manual (apărut în Editura 
UCFS) care, adrcsîndu-se antreno
rilor, profesorilor de educație fizică, 
instructorilor, precum și jucătorilor, 
răspunde unei necesități.

„CUPA F.R.F." PENTRU 
JUNIORI

Cimpina, 18 (prin telefon). Du
minică dimineața a început in lo
calitate competiția pentru juniori 
dotată cu „Cupa F.R.F.". în pri
mele etape s-au înregistrat, în 
general, scoruri strînse, dovadă a 
faptului că reprezentativele regiu
nilor sînt de forțe egale.

Iată rezultatele înregistrate : 
Seria I: Maramureș-Crișana 1—1 
(1—0), București oraș-Argeș 5—0 
(1—0), București oraș-Maramureș 
4—1 (3—0), Crișana-Argeș 2—1 
(0—1) ; Seria a Il-a : Mureș-Cluj 
2—0 (1—0), Galați-Constanța 2—1 
(2—0), Galați-Cluj 1—0 (0—0), Mu- 
reș-Constanța 3—0 (2—0) ; Seria a 
Ill-a : Brașov - Iași 4—3 (3—0), Ba- 
nat-București regiune 3—0 (2—0). 
Banat-Iași 0—0, Brașov-București 
regiune 1—1 (1—0) ; Seria a IV-a : 
Poiești-Bacău 1—0 (0—0), Hune- 
doara-Oitenia 1—0 (0—0), Ploiești- 
Hunedoara 3—0 (1—0), Bacău-Ol- 
tenia 4—0 (2—0).

Marți a fost zi de odihnă, iar 
miercuri se va disputa ultima 
etapă din cadrul seriilor, care va 
decide pe câștigători. Vineri și 
duminică va avea loc turneul fi
nal pentru locurile 1—4.

PE AGENDA TRANSFERĂRI
LOR

Pină ieri, la F.R.F. au mai fost 
depuse actele de transfer pentru 
următorii jucători :

Ion Kis — de la Progresul Pe
eks pentru U.T.A. (categoria A). 
Dinu Alexandru de la Răsăritul 
Caracal la Metrom Brașov, Bâ- 
dițoiu Marian de la Arieșul Turcia 
la Metrom Brașov și Iosif Szalad de 
la Rulmentul Brașov la Metrom 
Brașov (categOiia B).

FAZA * Ha (bilete de 46 și 20 Iei)

Extragerea a Xl-a 75 56 78 63 ; Ex
tragerea a xn-a 43 56 89 48 ; Extra
gerea a XTII-a 18 36 75 14 ; Extragerea 
a XlV-a 53 33 73 45 ; Extragerea a 
XV-a 36 B 21 6.
FAZA a in-a (bilete de 40, 26 și 10 lei)

Extragerea a XVI-a 48 49 15 78 ; Ex
tragerea a XVU-a 76 3 89 14 ; Extra
gerea a XVin-a 10 30 35 88 ; Extra
gerea a XlX-a 27 15 48 55.

FAZA a IV-a (bilete de 40, 20, 18 
și 2 lei)

Extragerea a XX-a 82 73 40 37.
FOND DE PREMD : 2.505.061 lei.

lliilirică redactată de Administrația 
de stat Loto-rronosport.



„CUPA ElhOPtr LA AlLLiBM
® ECHIPELE U.R.S.S. SI ANGLIEI S-AU CALIFICAT PENTRU FINALA 
@ SINGURA VICTORIE ROMÂNEASCA : VIORICA VISCOPOLEANU 
® VIRGINIA BONCI - 1,73 M LA ’

56,4 S PE
ÎNĂLȚIME, DOINA BADESCU - 
4C0 M

OSLO, 18 (prin telefon). Termi- 
nîndu-se foarte tîrziu concursul de 
Pe stadionul Bislet 
fonică cu antrenorul 
primit-o cu mult 

nopții, ceea ce ne-a
i «publicăm. în ziarul nostru de ieri,
1 rezultatele grupei semifinale fe

minine a „Cupei Europei".
Mai întii clasamentul general pe 

echipe : 1. U.R.S.S. 55 p, 2. Anglia 
47 p, 3—4. România și Suedia 42 
p, 5. Norvegia 
ca 21 p.

în cele 11 probe ale progra
mului atletele

legătura tele- 
Ion Soter am 
după miezul 
împiedicat să

23 p, 6. Danemar-

noastre au înre
gistrat doar o singură victorie, 
aceea de la lungime a Vioricăi 
Viscopoleanu, care a învins-o pe 
recordmana lumii, Mary Rand. O 
comportare remarcabilă a avut și 
tînăra Virginia Bonei, clasată pe 
locul doi ia înălțime cu 1,73 m-re- 
cord republican de junioare (cu 
12 ani în urmă, pe același stadion, 
Iolanda Balaș reușise prima sa 
săritură peste 1,70 m !). Un nou 
record de junioare a înregistrat 
și Doina Bădescu : 56,4 s pe 400 m, 
iar Valeria Bufanu cu 11,1 s a 
egalat recordul de senioare la 
80 mg.

lată
In acest concurs : 
Igren (S) 11,5-record, 
(URSS) 11,8, Petrescu (R) 11,9, 
othe (N) 12,2, Hansen (D) 12,5, 
mes (A)-descalificată ; 200
Wallgren (S) 23,8, Tranter
24,0, Popkova (URSS) 24,5, Petres
cu (R) 24,9, Olsson (N) 26,1, Oester- 
berg (D) 26,8; 400 m : Board (A) 
53,8, Eriksson (S) 54,6, Marocikina 
(URSS) 56,0, Bakkerord (N) 56,3, 
Bădescu (R)
Hvas (D) 57,5 ; 800 m : Koleșniko- 
va (URSS) 2:06,5, Osterbcrg (S) 
2:07.1, Silai (R) 2:07,4, Sorensen 
(N) 2:08,0, Piercy (A) 2:08,1, An
dersen (A) 2:17,8; 80 mg : James 
(A) 10.6. Wislander (S) 10,8, Ievle
va (URSS) 10,9, Hansen (D) 11,0, 
Bufanu (R) 11,l-record egalat, Kje- 
las (N) 11,6; 4x100 m : Anglia
45,2, Suedia 45,4, URSS 45,5, Nor-

vegia 47,7, România (Anghelescu, 
Nourescu, Petrescu, Viscopoleanu) 
48,0, Danemarca 49,2; lungime: 
Viscopoleanu (R) 6,41, Rând (A) 
6,27, Talîșeva (URSE) 6,27, Hansen 
(D) 5,77, Larsson (S) 5,72, Bak- 
kerjord (N) 5,43; înălțime: Oko- 
rokova (URSS) 1,76, Bonei (R) 1,73- 
record de junioare, Knowles 
1,67, Warness (N) 1,64, Hujstedt 
1,58, Haed (S) 1,58 ; greutate : 
jova (URSS) 17,23, Sălăgean 
15,38, Betford (A) 14,60, Halkier 
(D) 13,63, Ajuet (N) 13,44, Flink 
(S) 13,03 ; disc : Hmelskâia (URSS) 
51,30, Manoliu (R) 48,36, Bayer 
(A) 44,54, Freyvald (S) 44,28, Hal
kier
37,74 ;
52,06,
49,68,
(D) 42,98, Windhool (N) 39,54.

(D) 41,70,
suliță :

Platt (A)
Klippark (S) 46,70, Korsten

Fladtsedth (N) 
Popova (URSS) 

51,08, Ciurea (R) Atletul japonez K. Sawaki conduce plutonul in cursa de 10 000 metri 
din cadrul „Memorialului Znamenski" de la Moscova. El a ciștigat 

proba in 29:28,4
Foto : TASS

Gh. Florescu a ciștigat

la talere
între 12 și 15 iulie, orașul Ros

tock (R.D. Germană) a găzduit 
competiția internațională de talere 
aruncate din șanț, dotată cu „Cupa 
Mării Baltice". Au luat parte 46 
de trăgători reprezentind șapte 
țări : Suedia, Norvegia, Finlanda, 
Polonia, lAigaria, R.D. Germană 
și România. Un frumos succes a 
repurtat sportivul nostru GHEOR- 
GHE FLORESCU. 
proba individuală, 
primul loc cu 
bun : 197 f. Pe 
Alvin (Suedia) 
(România) 193
192 t., Anderson (Suedia) 192 t.s 
Pinter (Ungaria) 190 t... Dumi
trescu (România) 178 t. La echipe, 
victoria a revenit formației R.D. 
Germane cu 
mâni nu au 
probă.

El a ciștigat 
clasîndu-se pe 

un rezultat foarte 
locurile următoare : 
195 t., Gh. Enache 
t, Reder (R.D.G.)

749 t. Sportivii ro- 
concurat la această

DOPINGUL DIN NOU In discuție întilnire internațională

acum rezultatele obținute
100 m : Wal-

Tesle 
Ro- 
Ja- 
m : 
(A)

56,4-record junioare,

PARIS 18 (Agerpres). — 
In timp ce autoritățile în 
drept continuă ancheta a- 
supra cauzelor morții ci
clistului englez Tom Simp
son, un medic parizian, 
specialist în probleme spor
tive, a publicat un 
în care face unele 
zări în legătură cu 
lentele utilizate de 
și cu dificultățile 
crescînde ale 
Printre altele, în articolul 
menționat de Agenția 
France Presse, se scrie:

„Există poate unul sau 
doi sportivi capabili să 
termine cei 4 870 kilo
metri ai Turului Franței 
cu media orară generală 
de 37 kilometri și aceasta 
numai cu ajutorul unui 
antrenament riguros și a 
unei dietetici raționale. 
Toți ceilalți sînt obligați 
să se autodepășească prin 
mijloace artificiale.

articol 
preci- 

stimu- 
cicliști 
mereu 

curselor.

în starea de repaus, un 
• om consumă 57 de calorii 

pe oră. Pe bicicletă, în 
rimpul unei competiții, a- 
celași om consumă de 7 
ori mai mult, și aceasta 
timp de șase sau șapte 
ore fără întrerupere. Obo
seala musculară cauzată de 
un efort intens se recu
perează relativ ușor. Dar 
nu se întîmplă același lu
cru și cu oboseala ner
voasă, agravată adesea de 
emoții și neliniște. Refa
cerea musculară este ra
pidă și facilitată de o a- 
limentație bogată în pro
teine, glucide și vitamine. 
Timp de trei săptămîni, cit 
durează Turul Franței, un 
ciclist consumă mai mult 
de 10 kg zahăr și
cantități de vitamină B12. 
Recuperarea nervoasă este 
mai lungă și mai dificilă. 
Pentru a accelera procesul 
natural, sportivii recurg la 
medicamente, așa cum fac,

mari

Iii hi caron și Claude Nandonnaud 
in echipa Franței ia Sijraeusa

Au fost desemnate cele 10 înotătoare 

ne vor reprezenta tri Italia ..care

acestei sâplâmîni, ba- 
din Syracusa va găz-

sfîrșitul 
de 50 m 

patrulaterul feminin dintre re-
Franței, 

în 
o întrecere sportivă

La 
linul 
dui 
prezenta ti vele de înot' ale 
României, Spaniei și Italiei. 
perspectivă 
atractivă, care reunește pe blocstar- 
turi ci leva renumite înotătoare de pe 
continent.

® Ephipa Franței, fără îndoială 
eea mai puternică, a anunțat prezența 
la Syracusa a celor două campioane

europene, Christine Caron și Claude 
Mandonnaud. Alături de cîc se vor 
afla însă și alte cîteva sportive va
loroase care — mai mult ca sigur — 
vor asigura Franței succesui în a- 
ceastă întrecere. Iată lotul pe care 
antrenorii Heda Frost șî Alex. Jany 
îl vor alinia în competiție:

CI. Mandonnaud (62,4—100 
2:15.6—200 m, " ‘ 
9:59,8—800 m), 
(63,2—100 m, 2:18,2—200 m),
Catherine Grojean (64,2—100 m, 
2:22,0—200 m) și Dominique Moi
lier (4:59,8—400 m, 10:16,0—800 
m) în probele de craul, C. Caron 
(1:08.8—100 m, 2:28,5—200 m) și 
Renedicte Duprez (1:09.0—100 m, 
2:29.1—200 m) în probele de spate, 
Catherine Grojean (1:11,2—100 m) 
și Michele Prudhomme (1:12.3—100 
m) în probele de delfin și Nathalie 
Macaire “

m,
4:46,8—400 m și 

Daniele Dorlean s 
2:18.2—200

(2:58,0—200 m bras).

’• $i 
litate a 
ponența 
rile de

Strumolo (64,0—100 m). Sacchi 
(64,9—100 m), Cassera (5:03,5— 
400 m) și Scasselati (5:04,5—400 
m) în cursele de era ui, Schiezzari 
(2:55.8-200 m) șî Albertini (2:58,9 
— 200 m) în cursele de bras, To- 
massini (1:15.4—100 m) și Pas- 
qualetti (1:16,1—100 m) în cursele 
de delfin, D’Apret to (1:12,5—100 m) 
și Sabbatini (1:15,0) în cele de spate.

federația italiană de specia- 
anunțat în linii mari com- 
echipei sale pentru lntrece- 
vineri și sîmbătă:

Daniela Coroiu, cea mai tinără 
componentă 
noastre (la
15 ani), a 
record al

a reprezentativei
21 august împlinește 

stabilit recent un nou 
țării la 800 m liber 

(10:53,6)

• Cele 10 reprezentante ale țării 
noastre, Cr. Bulaban, Cr. Stânescu 
(Dinamo), A. Andrei, D. Coroiu, D. 
Mezinca (Șc sp. Reșița), I. Ungur, 
N. Ștefănescu (Rapid), G. Mana fu 
(Șc. sp. Calați). A. Șterner (Steaua) 
și G. Cerbeanu (C.S. Școlar) se află 
de marți în Capitdlă; Ele vor pleca 
Ia Syracusa în cursul zilei de joi. 
însoțite de antrenorul R. Djăgușanu.

de altfel, foarte multi stu- 
denți și intelectuali sur
menați. Dar și unii și alții, 
adaugă medicul parizian, 
uită că sănătatea nu este 
decît un echilibru instabil 
care poate fi distrus foarte 
ușor. Cea mai mică eroare 
de dozaj a unui medica
ment poate fi fatală aces
tui echilibru. De aceea, 
este recomandabil ca an
trenorii să-și asume în
treaga răspundere a rolului 
pe care îl au în îngrijirea

și educarea unui sportiv. 
Sub nici un motiv ei nu 
trebuie să întreprindă tra
tamente medicale fără con
trolul medicilor specialiști. 
Pe de altă parte, mi se 
pare, a conchis medicul, că 
sportul a devenit un spec
tacol în sine și această 
denaturare a sensului său 
duce la cazuri dramatice. 
Sportivii trebuie să înțe
leagă că dopingul este o 
chestiune de viață și de 
moarte pentru ci."

de atletism in București:
I.C.F.-A.Z.S. Varșovia

7

NICI 0 MODIFICARE IN „TURUL FRANȚEI"
Etapa a XVII~a din Turul ciclist al Franței nu a 

adus modificări în configurația clasamentului gene
ral individual. Surprinzător, deoarece traseu] a avut 
un profil muntos, extrem de dur, pe o distanță apre
ciabilă : Luchon—-Pau (250 km). Primul care a trecut 
Mnla de sosire a fost francezul Mastrotto cu timpul 
de 8 h 00:27, urmat de belgianul Van Springel 
01:16). Cu același timp a fost cronometrat și 
germanul Junkermann. Pe locul al patrulea a 
olandezul Janssen (8 h 02:22).

în clasamentul general individual continuă să 
ducă Pingeon (Franța), urmat

con-
____ ___ „___ _____ _ _____  la 2:03 de spaniolul
Jimenez si la 4:05 de francezul Letort. Glmondi ocupă 

' optulea la 15:50 de purtătorul tricouluilocul al 
galben.

Luptătorii di iu Dinamo și Steaua 
evoluează peste hotare

Luni a părăsit Capitala forma
ția de lupte greco-romane a clu
bului Dinamo București care a 
plecat în R.D. Germană. în aces
te zile dinamoviștii vor susține 
trei întîlniri amicale, la Luchen- 
wald, Rostock și intr-un al trei
lea oraș care va fi desemnat ul
terior. Din echipa Dinamo fac 
parte: C. Turturea, I. Aiionescu, 
Gh. Gheorghe, I. Enache, FI. Cior- 
cilă, I. Țăran u, V. Fodorpataki, 
N. Martinescu și Gb. Popovici. 
Lotul este Însoțit de D. Cuc — 
antrenor și Al. Ruji — arbitru.

Luptătorii clubului Steaua vor 
evolua Ia sfîrșitul acestei săptă-

Sofia, în compania sporti- 
la Ț.S.K.A. Reprezentanții 
bucureștean vor partici- 

una de „gre- 
de „libere", 

bilaterală vor 
alții, urmă-

mini la 
vilor de 
clubului 
pa Ja două reuniuni,
co-romane“, cealaltă 
La această întrecere 
fi prezență, printre 
torii luptători români : N. Cristea, 
P. Cortian (medaligți la recenta 
ediție a campionatelor europene 
de lupte libere de la Istanbul) I. 
Popescu, Gh. Urianu, A. Balogh, 
Șt. Stingu — la „libere", Gh. Stoi- 
ciu, I. Baciu, I. Gabor, N. Ne
gul și N. Pavel — la „greco-ro- 
mane*.

Tentativa lui Clarke a eșuat
DUBLIN 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs internațional 
de atletism desfășurat pe stadionul 
„John F. Kennedy44 din Dublin, cu- 
noscuful recordman mondial Bon 
Clarke a efectuat o tentativă de dobo-

rire a recordului mondial în proba de 
trei-mile. Tentativa lui Clarke a eșuat, 
el realizînd timpul de 12:59,0 față 
de 12:50,4 cit este recordul mondial 
care îi aparține.

La sfîrșitul acestei săptămini va 
avea loc în Capitală întîlnirca 
de atletism dintre echipele I-C.F. 
București și A.Z.S. Varșovia. 
Printre cei care vor reprezenta 
Institutul de Cultură Fizică se nu
mără o serie de atleți cunoscuți, 
cum sînt Silviu Hodoș, Aurel Fie- 
raru, Constantin Rizon, Manole 
Mitilecis, Dimitrie Marian, loan 
Burcă, Nichifor Ligor, Rozalia Mo- 
țiu, Viorica Gabor etc.

întrecerile se vor desfășura pe 
stadionul Republicii, 
la orele 9 și 18, iar 
orele 9 și 17,30.

sîmbătă de 
duminică de la

francezi
învingători și

7
la Ploiești

7

masculină de 
tur-

Reprezentativa 
volei a Franței și-a încheiat 
neul în tara noastră jucînd ieri 
la Ploiești cu echipa Petrolul din 
localitate. Prestînd un joc exce
lent, oaspeții — pregătiți de an
trenorul român Nicolae Sotir — 
și-au adjudecat victoria la un 
scor concludent:

victoria
3—0 (9, 9, 4).

Campionatul mondial
universitar de sah
PRAGA 18 (Agerpres). — în run

da a doua a campionatului mondial 
universitar de șah pe echipe (mas
culin), care se desfășoară la Ilarra- 
chow (Cehoslovacia), echipa Româ
niei a învins cu 3V2-—*/î  selec
ționata Islander. In celălalt meci din 
cadrul grupei a 5-a: Cuba—S.U.A. 
0—3 (1). In clasamentul grupei con
duce echipa României cu 5*/ 2 puncte, 
urmată de S.U.A. cu 5 puncte (1).

In celelalte grupe s-au înregistrat 
turnătoarele rezultate: grupa 1:
U.R.S.S.—R.D. Germană '/ir—
(3), Irlanda — Olanda 0—2 (2); 
grupa a 2-a: Cehoslovacia — Belgia 
4—-0, Bulgaria — Finlanda 1—0 
(3); grupa a 3-a: Suedia — Iugo
slavia >/2—>/2 (2); grupa a 4-a t
Austria — Scoția 2—1 (1), Dane
marca — Anglia 2—2.

Știri • Rezultate • Știri • Rezultate • Știri
MONCIIEN. — Astăzi, 

la ora 20,30 (ora Europei 
Centrale), din Regensburg 
(R.F. a Germaniei) și Pra- 
ga se va da startul în com
petiția automobilistică in
ternațională „Raliul Dună- 
rii-Castrol“, organizată de 
A.C.R. în colaborare eu 
Automobil Cluburile din 
Austria. Cehoslovacia, R.F. 
a Germaniei și Ungaria. 
Concurenții se vor întîlni la 
Freistadt (Austria), de 
unde traseul va Ii comun 
pentru toți și va trece prin 
Austria, Cehoslovacia, Un
garia și România.

ROMA. — In ziua a

treia a turneului interna
țional de baschet feminin 
de Ia Messina, selecționata 
României a întîlnit echipa 
Iugoslaviei. Victoria a re
venit baschetbalistelor iu
goslave cu scorul de 81-— 
46 (38—23). In cel de 
al doilea meci, reprezenta
tiva Ungariei
cu 42—29 (20—13) echi
pa Franței.

BUDAPESTA. — In 
timpul unui meci de fotbal 
contînd pentru „Cupa de 
vară44, disputat la Buda
pesta pe ploaie torențială 
între echipele Budafok și 
Egyetertes, jucătorul Laszlo

a întrecut

Kiss a (ost omorît de 
trăznet. Al ți cîțiva jucă
tori au fost răniți fără ur
mări grave. în legătură 
cu acest accident, secreta
rul federației maghiare de 
fotbal, Gyorgv 
declarat că este 
revizuirea unor paragrafe 
din regulamentul de fotbal 
privind latitudinea numai 
a arbitrului de a hotărî 
a minarea unui joc în caz 
de timp nefavorabil.

V1ENA. — Intîlnirea in
ternațională de canotaj a- 
cademic, desfășurată pe 
lacul - Woerthersee (Aus
tria), între selecționatele

Honti, a
necesară

Austriei, R.F. a Germaniei 
și Iugoslaviei a fost cîști- 
gată de sportivii vest-ger- 
niani care au totalizat 219 
puncte. Iată cîteva dintre 
rezultatele Înregistrate: 
plus 1 : Iugoslavia 
4 plus 1: Austria 
patru fără cîrmaci: 
Germaniei 5:57,9.

VARȘOVIA. - 
de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional 
de tenis de la Sopot a fost' 
cîștigată de sportivul po
lonez Consiorek, care în 
finală l-a învins pe com
patriotul său Lewandowski 
e„ 6_4, 2—6, 6—1,
6—3.

2 
7:51,2; 
6:53,7; 
R.F. a

Proba
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